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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.70 лв.

Петък, 17 юли 2020 г., бр. 100 /6933/ год. XXVIЦена: 1,00 лева

Св. вмчца
Марина

Егати и
тъпото!

Децата викат "Егати и тъпото", кога-
то нещо е наистина тъпо. Когато е поли-
тически тъпо, същото го вика цял народ.
Премиерът обърса трима министри за
нула време и обясни кадровата сеч, че та-
ка го посъветвали областните координа-
тори на ГЕРБ, които свикал на специална
сбирка. Егати и тъпото обяснение! Че
тия областни координатори ще излязат
страшна сила, щом могат да съветват са-
мия Борисов по такива кардинални въпро-
си. Още по-тъпо прозвучаха благодарнос-
тите към "тримата от запаса". Обаче
щом координаторите са казали, може ли
да им се строши хатъра?...

Влади Горанов си отива с благодарност,
че ни е вкарал в чакалнята на еврозоната.
Емил Караниколов - с гордо вдигната гла-
ва, че е привлякъл маса чужди инвести-
ции. А Младен Маринов - с респектиращ
професионализъм за умиротворяване на
протестите. Обаче и за тримата имало
съмнения, че са хора на Пеевски и понеже
така казали координаторите... Навреме-
то в Русия болшевиките издигнали лозун-
га "Вся власть советом!" У нас стана "Вся
власть координатором!" Борисов по-доб-
ре да беше свикал координаторите на
ДПС да му кажат кой на кого е човек. Ина-
че детинските му обяснения предизвик-
ват точно това: егати и тъпото!

СЪПЕРНИК

130 / 270

Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник
e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

гр. Перник, ул. Кралевски път №1
тел. 076/ 67 1000; 0889 338 388

dlv.si@abv.bg
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ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16
e-mail : office@vento-k.com

www.vento-k.com

“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД

гр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомир
бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68
Тел.: 0777 82202
Факс: 0777 82216
emil.nikolov@aqg.se

www.aqelectric.com

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
тел.: 076 631 931, факс: 076 631 932

e-mail: office@bgcoal.com
http://bgcoal.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

“ТОПЛОФИКАЦИЯ
ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. Мошино

тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009
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ЧЕЗ
БЪЛГАРИЯ

0700 100 10

www.cez.bg

Ïðîòåñòúò â Ïåðíèê â çàùèòà íà äåìîêðàöèÿòà - ðåõàâ
Мълчанието в града вече става оглушително, твърдят организаторите
Силвия ГРИГОРОВА

Любомира ПЕЛОВА
Много рехав се ока-

за протестът в защи-
та на демокрацията,
организиран от пар-
тия "Да България" в
Перник в сряда, пред
сградата на областна-
та администрация.

 За "Съперник", един
от организаторите
на изявата - Асен Асе-
нов, който е член на
партия "Да България",
заяви, че протестът
не е политически, а
граждански и най-вече
морален. "От гледна
точка на това, че ве-
че шести ден гражда-
ните в България най-
категорично заяв-
яват, че повече така
не може, мълчанието
в Перник вече става
оглушително. Затова
ние счетохме, че въп-
реки опасността  да

понесем негативи от
това нещо, ще поемем
отговорността да
станем организатори
на днешния протест.
Той е открит за всич-
ки политически сили,
не е политически, а е
граждански. Присъс-
тващите на него са в
качеството си на
граждани, а не като
членове на политичес-
ки формации. Иска-
нията ни са: за защи-
та на демокрацията в
България, за оставка-
та на правителство-
то на премиера Бори-
сов и за оставката на
главния прокурор Ге-
шев. Ще изпълним
всички разпорежда-
ния на органите на
властта, за да не се
допуснат провокации
по време на протес-
та. Целта не е създа-
ване на конфронта-

ция, напрежение и ес-
калация. Целта е
гражданите с присъс-
твието си да заявят,
че тишината в Пер-
ник повече не може да
продължава", подчер-
та Асенов.

Изявата наистина

ЛИДЕР В ДОСТАВКАТА НА МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ

√ √ √ √ √  дезинфектанти, гелове, маски
√ √ √ √ √  бързи тестове за корона вирус
√ √ √ √ √  лекарства и консумативи
√ √ √ √ √  ортопедични материали

гр. София, кв. Горна баня, ул. Акад. Михаил Маджаров 10
Тел. : 02 862 0192
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Хванаха крадец на кабел
Любомира ПЕЛОВА

Извършител на кражба е установен и
привлечен като обвиняем, съобщиха от
пресцентъра на Областната дирекция на
полицията.

На 4 януари тази година, от района на
пернишка фирма бил откраднат многожи-
лен кабел. В резултат на непрекъснатата
работа и проведените множество издирва-
телни и процесуално-следствени действия
е установено, че извършител на деянието
е  24-годишен перничанин.

Наложена му е мярка за неотклонение
"подписка" и работата продължава съв-
местно с прокуратурата.

премина цивилизова-
но, без каквито и да е
провокации и не се на-
ложи намеса от стра-
на на органите на ре-
да, които присъства-
ха, за да предот-
вратят евентуални
негативни реакции.

В навечерието на
протеста организа-
торите зявиха: "Няма
значение дали сте ляв
или десен, от какъв
етнически произход
сте, тук борбата е
срещу мафията и ко-
рупцията. Всички сме
едно!"

Та апелираха за масо-
вост, та Перник да
покаже, че наистина
гражданите му са в
защита на демокра-
цията. дали обаче цел-
та бе постигната?
Съмненията си оста-

наха и след края на
протеста, въпреки
обясненията за пове-
че от рехавото при-
съствие, че пернича-
ни са на жълтите па-
вета. Факт е обаче,
че както в много слу-
чаи се получава, те
бяха по-активни само
във фейсбук, където
вдигаха палци нагоре
и надолу. Бихме си поз-
волили и да посъвет-
ваме организатори-
те, когато темата на
даден протест е насо-
чена срещу управлява-
щите, часът да бъде
по-добре премислен.
Защото в 18 часа в
сградата на областна-
та администрация,
освен охраната, няма
нито един представи-
тел на държавната
власт.
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Åêîìèíèñòúðúò äàäå âîäà íà Ðàäîìèð îò „Âðåëîòî“
Емил Димитров ревизира помпена станция "Крапец” и карстовия извор

Обявиха кандидатите за
директори в 5 училища

Светла ЙОРДАНОВА
В три училища в Перник, едно в Радомир

и едно в Брезник тече конкурс за длъж-
ност "директор". От Регионалното управле-
ние на образованието в Перник публикува-
ха допуснатите кандидати за надпревара-
та.

В ОУ "Иван Рилски" кандидатите за ди-
ректорското място са двама- Елеонора Ва-
лентинова и Цветана Пиралкова.

В 13-то ОУ "Св. св. Кирил и Методий" за
директорското място има петима кандида-
та.

Първият от тях е отново Елеонора Влади-
мирова, която се кандидатира за същия
пост и в ОУ "Иван Рилски". За 13-то ОУ тя е
в конкуренция с : Валерия Такева, Бойка
Иванова, Катя Кръстева и Румен Стани-
шев , който пък е зам.директор на Спортно
училище "Олимпиец".

Валерия Такева и Катя Кръстева канди-
датстват за поста "директор" и в ОУ "Св.
Климент Охридски" - село Кладница. Тех-
ните имена се срещат и в списъка за кан-
дидат-директори в останалите две учили-
ща - в ОУ "Христо Ботев" - село Гълъбник ,
Община Радомир и СУ "Васил Левски" -
град Брезник, Община Брезник.

В ОУ "Христо Ботев" - село Гълъбник
кандидатите са: Катя Кръстева и Даниела
Славова.

В СУ "Васил Левски" кандидатите са:
Валерия Такева, Катя Кръстева, Таня
Георгиева и Лина Симеонова.

Има и един недопуснат кандидат за
директор. Това е Йордан Иванов - кан-
дидат за директор на ОУ "Христо Ботев"
- с. Гълъбник. От РУО- Перник обясняват
недопускането му до конкурса така:
"Представените документи не удосто-
веряват изпълнението на изискванията
за висше образование с образователно-
квалификационна степен "магистър" в
съответното на длъжността професио-
нално направление съгласно Класифи-
катора на областите на висшето образо-
вание и професионалните направления и
професионална квалификация, необхо-
дима за изпълнението на съответната
длъжност и не по-малко от 5 години учи-
телски стаж".

Писменият изпит (тест) с кандидатите
ще се проведе на 27.07.2020 г. в 10.00 ча-
са в сградата на ПГОТ "Св. Иван Рилски"
гр. Перник - Учебен корпус, кв. "Христо
Смирненски" № 12. Кандидатите да се
явят 9.30 часа на посоченото място.

Над 500 000 лева ще инвестира
в добив на варовици

пернишка фирма
Силвия ГРИГОРОВА

Пернишката фирма "Тони Тодоров"
ООД,  ще добива строителни материали
- варовици, от находище "Кубрат", кое-
то е разположено в землището на с. Му-
селиево, област Плевен. Решението за
концесията на находището е взето на
заседание на Министерския съвет. Това
на практика определя пернишката фир-
ма като концесионер на находището.

 Концесията се предоставя за срок от
35 години, като през този период "Тони
Тодоров" ООД ще вложи над 500 хил.
лв. за добива. Очакваните концесионни
плащания за целия период на договора
надхвърлят 800 хил. лв.

В съответствие с изискванията на За-
кона за подземните богатства приходи-
те от тях постъпват в държавния бю-
джет и в бюджета на общината по мес-
тонахождение на концесионната площ -
в случая това е община Никопол.

„Топлофикация” спира
топлата вода от 21 август
до 14 септември
Силвия ГРИГОРОВА

"Топлофикация Пер-
ник" уточни кога ще
спира топлата вода в
града, за да  извърши
годишната профилак-
тика на съоръжения-
та и топлопреносна-
та мрежа.

Както "Съперник"
вече информира, пре-
ди около месец изпъл-
нителният директор
на дружеството инж.

Любомир Спасов
поясни, че се предвиж-
да спирането да бъде
за три седмици.

Това се налага, защо-
то в разработената
ремонта програма е
заложен сериозен ре-
монт на сероочистна-
та инсталация.

Предвиждаме малко
по-дълго спиране на
топлата вода, за да
отделим по-сериозно
внимание на ремонта
на сероочистната ин-
сталация.

Появяват се пробле-
ми в нея- напукване на
бетона, корозия на
съоръженията и дру-
ги.

Ще направим основ-
на профилактика на
икономайзерите  и
нагревните повър-
хности на пети паро-
генератор. Ще подме-
ним не малко съоръже-

ния в централата.
Предвиждаме сериоз-
ни ремонтни дейнос-
ти и по топлопренос-
ната мрежа. Ще подме-
ним доста тръби в
различни участъци,
по които през измина-
лата зима имахме ава-
рии. Имаме работа и
по основния парогене-
ратор- пети.

Заложили сме подм-
яна на нагревни повър-
хности, ще подменим
тръби, колена, но няма
да правим генерален
ремонт, както други
години.

Този път ще насо-
чим усилията си глав-
но по сероочистната
инсталация и по топ-
лопреносната мрежа.

Направили сме прог-
рама, която е разчете-
на по дни. Създали сме
вече необходимата ор-
ганизация да спазим
срока.

Не се наемам да обе-
щавам да свършим по-
рано от обявения
срок, защото работа-
та, която сме предви-
дили е много.

Но със сигурност
ще спрем топлата во-
да на 22-ри август
сутринта и на 14-ти
септември сутринта
ще я пуснем", заяви
инж. Спасов.

Той допълни, че до
края на юли абонати-
те на "Топлофикация
Перник" ще получат
първоначалните си из-
равнителни сметки.
Това е валидно както
за тези абонати, кои-
то избраха "Топлофи-
кация Перник" за топ-
линен счетоводител,
така и за онези, кои-
то, се обслужват от
другите две фирми за
топлинно счетоводс-
тво, които работят
на територията на
Перник.

Срокът за обжалва-
не е до края на август.

Окончателните из-
равнителни сметки
ще бъдат качени на ка-
сите на "Топлофика-
ция" заедно със смет-
ките за август.

"Имаме готовност
абонатите, на които
трябва да се връщат
пари, да си ги получат
на касите на "Топлофи-
кация Перник".

Според нас, по-доб-
рия вариант за гражда-
ните е дължимитe им
пари да се прихванат
от сметките им за
консумирана топлое-
нергия. Изборът ос-
тавяме на тях", уто-
чни директорът на
"Топлофикация Пер-
ник".

Пандемията забави обществените
поръчки в община Трън

Силвия ГРИГОРОВА

Пандемията от коронавирус стана причина
за забавянето на обществените поръчки за
обектите, включени в приетия от Общинския
съвет в Трън капиталов списък  на общината.

"Въпреки това, процедурите вървят и се
надяваме най-късно до края на юли да бъдат
финализирани, за да можем до края на сеп-
тември да приключат строително-ремонтните
работи", поясни кметът на община Трън Цве-
тислава Цветкова.

Тя уточни, че в момента текат процедури за
следните обекти: енергийна ефективност на
детската градина, асфалтиране и  рехабили-
тация на улици, процедурата за обновяване
на парка в района на Ждрелото, подпорна
стена  в местността "Потока", подмяна на
дограмата на социалните домове, които се
намират  в сградата на бившата болница, за
ремонт на спортната зала.

"Общо взето за всички обекти, заложени в
капиталовия списък, текат процедури. Над-
явам се  до към 30 юли да бъдат финализира-
ни и да пристъпим към подписването на дого-
вори с фирмите изпълнители на обектите, за
да могат те до края на септември да приклю-
чат работа.

И друг път сме имали закъснение на об-
ществените поръчки по различни причини,
фирмите, които кандидатстват на търговете,
дават разумни срокове за изпълнение, което
ме кара да съм спокойна, че до края на сеп-
тември те ще успеят да приключат работа",
подчерта Цветкова

Любомира ПЕЛОВА
Министърът на

околната среда и во-
дите Емил Димит-
ров, областният уп-
равител  инж. Емил
Костадинов, кметът
на Радомир Пламен
Алексиев и управи-
телят на ВиК Борис-
лав Иванов направи-
ха оглед на помпена

станция "Крапец" и
карстов извор "Вре-
лото", за да видят
възможностите за
възстановяване на
резервно водоснабд-
яване  на община Ра-
домир. Те обсъдиха
предстоящите ре-
монти и оформяне-
то на документите.

Решението за
проблема беше взето

след обсъждане меж-
ду министър Димит-
ров, зам. - министъ-
ра на МРРБ Николай
Нанков и областния
управител на Пер-
ник. Коментирани са
били различни ва-
рианти за аварийно
и трайно решаване
на проблема с вода-
та в населеното
място.

"Сигурен бях, че с
обединени усилия ще
решим проблема с во-
дата на Радомир. За
пореден път област
Перник получи без-
ценна подкрепа от
правителството, за
да се избегнем въз-
никването на бедс-
твена ситуация.
Продължаваме да ра-
ботим в тази насока
до окончателното
решение на проблема
", заяви инж. Коста-
динов.

ТоЙ поясни, че за
съжаление една от
основните причини,
довела до сегашната
ситуация, освен
цялостното намал-
яване на водата във
всички водоизточ-
ници, са големите за-
губи следствие на
множеството ава-
рии. Те от своя стра-
на, се дължат на ос-
тарелите довежда-
щи водопроводи.

"Областният упра-
вител ме информира
за гласуваната дек-
ларация от общин-
ските съветници в
Перник. В нея те из-
разяват загриже-
ност и солидарност
към жителите на об-
щина Радомир и при-
зовават държавни-
те институции да
предприемат необхо-
димите действия по
закон. Решихме да по-

дадем по 100 000 ку-
бика вода за месец
от "Крапец" през
"Врелото", коменти-
ра министър Димит-
ров.

"Търсим друго
трайно решение,  с
което Радомир да
може за години наред
да си реши проблема
с водата. Този во-
допровод утре може
да дефектира. Те
трябва да имат поне
още едно нормално
захранване,  както
Перник в момента е
облагодетелстван и
черпи от два язови-
ра - "Бели Искър" и
"Студена" . По съ-
щия начин трябва да
решим и проблема на
Радомир. В цялата
страна масово сон-
дажите падат, суша-
та се отразява", по-
сочи още министъ-
рът.
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Подава ръка за обзавеждането на нови помещения за предучилищна подготовка на децата

Силвия ГРИГОРОВА
Уютна, безопасна и

съвременна образова-
телна среда ще пос-
рещне наесен децата
в предучилищната
група в Брезник. По
предложение на мес-
тната общинска ад-
министрация, инже-
нер от "Асарел-Инвес-
тмънт" съдейства
като изготви профе-
сионален дизайн на
вътрешното обза-
веждане на помеще-
нията за подготовка
на 6-годишните бъде-
щи ученици. Инте-
риорният проект се
предоставя безвъз-
мездно, а реализация-
та му ще се финанси-
ра чрез Договор за
сътрудничество меж-
ду фирмата и Община
Брезник.

Пет пъти са се увеличили
заразните заболявания

Силвия ГРИГОРОВА
Над три пъти са намалели болните от

остри респираторни заболявания в об-
ластта през изминалата седмица, ин-
формират от Регионалната здравна ин-
спекция.  През седмицата са  установе-
ни 3 болни, при 10 за предходната. За-
болеваемостта през периода е била
4,11 %oo,  при средна за страната 10,83
%oo към 13.07.2020 г.

За сметка на това през седмицата
близо пет пъти са се увеличили заболе-
лите от заразни заболявания. Регистри-
раните случаи са 29, при 6 за предход-
ната. За периода от 06.07.2020 г. до
12.07.2020 г. на територията на област
Перник са регистрирани 17 положител-
ни проби на SARS-CoV 2.  Екипи на Ди-
рекция "Надзор на заразните забол-
явания" към РЗИ-Перник  изследват
съмнителните за COVID-19 и контактни-
те на всички положителни лица.

Три пъти са се увеличили заболелите
от варицела. През седмицата са кон-
статирани 6 болни, при 2 за предходна-
та. Четирима от болните са от  Перник,
един е от Трън и един от с. Богданов
дол. Те се лекуват амбулаторно от лич-
ния си лекар.

За разлика от предходната, през из-
миналата седмица са констатирани 3
заболели от ентероколит от Перник. Те
се лекуват  стационарно в инфекциозно
отделение на МБАЛ "Рахила Ангелова"
АД.

През изминалата седмица има увели-
чаване и на заболелите от хепатит, след
като през предходната нямаше нито
един болен.

С хепатит В е регистриран 1 случай от
Перник. Болният е хоспитализиран в
МБАЛ "Р. Ангелова", в  Перник. С хепа-
тит Е има 1 болен от Перник,  който е
хоспитализиран в МБАЛ "Р. Ангелова".
С хепатит С е установен 1 болен, от Пер-
ник, който е хоспитализиран в МБАЛ "Р.
Ангелова". За всички случаи са извър-
шени епидемиологични проучвания, об-
работени са огнищата и са взети проти-
воепидемични мерки спрямо контактни-
те лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ
- Перник са извършили 127 проверки.
От тях 25 са свързани със забраната за
тютюнопушене в заведенията за об-
ществено хранене.7 от проверките са
за спазване на изискванията към бути-
лираните натурални минерални, извор-
ни и трапезни води, предназначени за
питейни цели. В резултат на упражне-
ния контрол, през изминалата седмица
здравните инспектори са издали 71
предписания за отстраняване на кон-
статирани нередности. Постъпилите
през седмицата жалби и сигнали от ин-
ституции и граждани са 4.

И пред миналата седмица РЗИ про-
дължи ежедневния мониторинг на пи-
тейните водоизточници. Взети са 169
проби от различни населени места, за
да се установи дали те отговарят на
изискванията на Наредба №9. През
седмицата са взети и 30 проби от вода-
та в плувни басейни, за да се установи
дали те отговарят на санитарно-хигиен-
ните изисквания.

Пак пиян зад волана
Любомира ПЕЛОВА

Радомирец, шофирал автомобил след
употреба на алкохол, застава пред съ-
да.

На 20 юни в Радомир е проверен лек
автомобил "Фиат Темпра", управляван
от 52-годишен местен жител. Алкохол-
ната му проба се оказала положителна
- 2, 09 промила. Привлечен е като об-
виняем и му е наложена мярка за неот-
клонение "подписка". Законът пред-
вижда лишаване от свобода от 1 до 3
години и глоба от 200 до 1000 лева.

Мащабни ремонти на
инфраструктурата в "Тева"

Любомира ПЕЛОВА
Текат мащабни ремонтни дейности по ин-

фраструктурата в пернишкия квартал "Те-
ва". Започна подмяната на компрометира-
ната асфалтова настилка на междублоко-
вите алеи. Част от тях ще бъдат с напълно
подменена настилка. Специализирана тех-
ника извозва изрязания асфалт и подготвя
терените за полагане на нов. Паралелно с
това ще се ремонтират и пропаднали уча-
стъци по улица "Освобождение", а по-къс-
но и по улица "Република".

Освен това от няколко дни активно се
косят за трети път през тази година тревни-
те площи в междублоковите пространства.
След като бъдат почистени, ще започне
повторно им третиране срещу кърлежи и
бълхи.

15 болни с COVID 19 вече са
излекувани в Белодробната
Силвия ГРИГОРОВА

Четирима нови па-
циенти с положите-
лен PCR тест са нас-
танени в момента в
Белодробната болни-
ца в Перник. Това ин-
формира директорът
на болницата д-р Ве-
личка Кадийска. Тя
поясни, че сред болни-
те има  с пневмонии, с
температури и за-
губя на обоняние- все
присъщи за коронави-
руса симптоми. "От
приетите болни два-
ма са мъже и две жени.
Едната от жените
има придружаващо за-
боляване- хиперто-
ния.  Заразените деца
не са настанени в бол-
ницата. Обикновено
при тях болестта
преминава по-леко, без
тежка симптоматика.
Затова лечението им
преминава под наблю-
дението на личния ле-
кар.", поясни д-р Ка-
дийска.

Според нея, от об-

Договорът за сът-
рудничество всяка
година осигурява 50
000 лева дарение, цел-
ящо подкрепа за ус-
тойчивото развитие
на общинския център
и околните села. Пре-
ди няколко месеца
всички свободни
средства от дарение-
то за 2020 година
бяха насочени към
справяне с предизви-
кателствата пред
Община Брезник във
връзка с пандемията
от COVID-19.

Същевременно нали-
це е необходимост от
инвестиции в училищ-
ната инфраструкту-
ра в Брезник. Именно
затова и с убеждение-
то, че създаването на
добри условия за обу-
чение на децата не би-

ва да се отлага, мин-
ното дружество "Аса-
рел-Инвестмънт" ЕАД
и Община Брезник
подписаха по-рано от
обичайното докумен-
та за дарение за след-
ващата 2021 година.

Средствата от До-
говора за сътрудни-
чество за 2021 г. ще
бъдат използван още
тази година, за да бъ-
де осигурена макси-
мално бързо възмож-
ност децата на преду-
чилищната възраст
да преместят занима-
нията си в сградата
на училището. По то-
зи начин, от една
страна ще се по-
добрят условията за
бъдещите първоклас-
ници, а от друга - ще
се освободят допъл-
нителни места в мес-
тната детска гради-
на и ще бъдат облек-
чени работещите ро-
дители.

До 25 000 лева от
дарението са предназ-
начени конкретно за
обзавеждането на но-
вите помещения за
децата и персонала в
предучилищната гру-
па. Тe се намират в
наскоро изградена
пристройка към сгра-
дата на СУ "Васил Лев-
ски". След приключва-
нето на строителни-
те работи, прос-
транството ще при-

явяването на извън-
редното положение,
заради пандемията
от коронавирус  на 13
март, до момента, в
Белодробната болни-
ца са лекувани 21 зара-
зени с COVID 19. От
тях 18 са постъпили с
положителни PCR
тестове, а 3 са наста-
нени с отрицателни
тестове, но при бър-
зия тест са били от-
крити антитела-
тоест установен е
имуноглобулин М или

G. "Това означава, че е
налице инфекция, коя-
то е преминала през
носоглътката и е
отишла към белите
дробове, което създа-
ва реална опасност за
здравето на пациен-
та", поясни д-р Кадий-
ска. Тя допълни, че от
началото на панде-
мията до сега, от Бе-
лодробната болница
са изписани 15 напъл-
но оздравели пациен-
ти, заразени с корона-
вирус.

добие подходящ вид
за игра, почивка и про-
веждане на учебни за-
нимания. В тази връз-
ка беше изготвен ин-
териорен проект от
квалифициран дизай-
нер, който е служи-
тел на "Асарел-Инвес-
тмънт". Неговата ра-
бота по проекта е
част от доброволния
ангажимент на фир-
мата да осигури без-
възмездно не само фи-
нансови средства, но
също и експертна по-
мощ, и извършване на
дейности в съот-
ветствие с нуждите
на Община Брезник.

Останалата част
от паричното даре-
ние за 2021 година е
предназначена за дру-
ги инициативи, свър-
зани с култура, обра-
зование, спорт, тури-
зъм, съхраняване на
традициите и разви-
тие на селата. От
2017 година досега
със средства от "Аса-
рел-Инвестмънт" са
обновени кабинетите
по география и ан-
глийски език в брез-
нишкото училище.
Училището в село
Ноевци реализира
няколко инициативи
за деца, включително
и създаването на еко-
логична класна стая.
Беше обновена ото-
плителната система

на читалище "Просве-
щение 1870"-Брезник и
бяха подкрепени ре-
монтни и самодейни
проекти в 5 читали-
ща в селата на общи-
на Брезник. Средства
са отделяни и за нуж-
дите на спортните
клубове, както и за
развитието на ту-
ризма. Финансирани
са дейности по запаз-
ването и реставра-
цията на няколко цър-
кви,както и по из-
граждане на нови па-
метници.

Това е само част от
направленията, кои-
то са получили фи-
нансова подкрепа чрез
годишния Договор за
сътрудничество, кой-
то се сключва между
минната фирма и об-
щината. Договорът е
израз на стратегия-
та за корпоративна
социална отговор-
ност, която всички
дъщерни дружества
на "Асарел- Инвес-
тмънт" реализират в
населените места, в
които развиват своя-
та дейност. Освен
посредством този до-
говор, "Асарел-Инвес-
тмънт" инвестира
чрез своето дъщерно
дружество в Брезник,
спонсорира и осигур-
ява подкрепа за още
десетки други дейнос-
ти.
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Той може да бъде изграден на общински терени

Любомира ПЕЛОВА
Община Радомир

изпрати писмо до
Аделина Александро-
ва, която отглежда
кучета в нерегис-
триран приют в се-
ло Владимир, да се
яви за съвместен ог-
лед на подходящи
терени - земеделски
земи. Касае се за зе-

меделски земи - 9 и
10 категория, отда-
лечени от населени
места, които могат
да бъдат предоста-
вени на г-жа Алексан-
дрова, при желание
от нейна страна, с
цел изграждане на
регистриран обект
за отглеждане на ку-
чета, съгласно изи-

До ръководството на
МБАЛ "Рахила Ангелова" - Перник
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
Трудно ни е да намерим подходящите

думи, с които да изразим най-искрените
благодарности към д-р Кристиян Димит-
ров - кардиолог, д-р Цанкова - дежурна
в спешен кабинет, както и към целия
екип от медицински сестри, санитари и
шофьора на линейката.

Благодаря на всички вас от мое име и
от името на майката и близките на моми-
чето за положените професионални гри-
жи, за бързата намеса, чрез които спа-
сихте един човешки живот!

Благодарности и към екипа на УМБАЛ
"Св. Екатерина" в столицата за бързата
и компетентна намеса.

Пожелавам на всички вас здраве и
професионални успехи!

С уважение:
Виктор Викторов

Само по улица "Витоша" -
един километър нови тръби

Любомира ПЕЛОВА
Един километър тръби ще бъдат монти-

рани на пернишката улица "Витоша".
Работата по полагането на новия водоп-
ровод започна в началото на седмицата
от улица "Протожерица". Вече са монти-
рани първите метри тръби, работи се и
по изграждането на сградните отклоне-
ния.

Продължава работата и по изгражда-
нето на довеждащия водопровод за
град Батановци. Фирмата изпълнител
монтира тръбите паралелно в квартал
"Могиличе" и квартал "Варош". Целта е
работейки на няколко места едновре-
менно обектът бъде завършен бързо и
качествено.  Материалите, с които се из-
гражда новото трасе на водопровода са
високоустойчиви.

Вандалщина създава
ядове на перничанин

Любомира ПЕЛОВА
Досъдебно производство за унищожа-

ване и повреждане е започнато от слу-
жители на пернишкото Второ районно
управление на МВР.

В началото на седмицата в районното
управление е получен сигнал от 38-го-
дишен перничанин за надраскан лек ав-
томобил "Мерцедес" негова собстве-
ност. Колата била паркирана пред дома
на потърпевшия. Извършен е оглед и са
предприети действия за установяване
на извършителя.

Образувано е досъдебно производс-
тво по чл. 216, ал. 1 от Наказателния ко-
декс и работата продължава под надзо-
ра на Районна прокуратура - Перник.

скванията на чл. 137
от Закона за вете-
ринарномедицинска-
та дейност.

Поканата за съв-
местен оглед от
страна на община Ра-
домир идва след про-
ведената в края на
юни кръгла маса, пос-
ветена на проблеми-
те с бездомните ку-

чета, отглеждани
от нея в обекта в се-
ло Владимир. По вре-
ме на срещата, г-жа
Александрова изрази
устно съгласието си
да бъде направен ог-
лед на подходящи те-
рени от нейна стра-
на, като добави, че е
имала желание това
да се случи и по-рано,
признавайки обаче,
че до този момент
не е депозирала в
писмен вид такова
искане в деловодс-
твото на община Ра-
домир.

Ето защо, община
Радомир изпрати по-
кана до собственика
на обекта да се яви в
удобно за нея време
в сградата на общи-
ната, за да се запоз-
нае с местоположе-
нието на предложе-
ните имоти, като по
този начин потвър-
ди заявените от нея
намерения в тази на-
сока по време на сре-

щата.
Имотите могат да

бъдат предоставе-
ни на г-жа Алексан-
дрова безвъзмездно
след решение на Об-
щински съвет - Радо-
мир за срок от 10
години, или да бъ-
дат закупени от
нея, след провежда-
нето на публична
тръжна процедура.

Общинското ръко-
водство се надява г-
жа Александрова да
застане зад думите
си и да приеме пред-
ложението, като из-
гради обект, отго-
варящ на законови-
те изисквания на
някой от предложе-
ните й терени. По
този начин ще бъде
разрешен пробле-
мът на жителите на
село Владимир, като
в същото време ще
бъдат осигурени и
добри условия за
отглеждането на ку-
четата.

Изложба за Апостола пред
Минната дирекция утре

Светла ЙОРДАНОВА
На 18 юли се навършват 183 години от

рождението на Апостола на свободата
Васил Левски.

По този повод Регионалния историчес-
ки музей открива изложба пред Минна-
та дирекция днес.

Експозицията може да се види от 10
до 16 часа.

Парадокс и до днес остава фактът, че
за българите по-големият празник е
обесването, а не рождението на Левски.

Давани са различни обяснения за то-
ва.

Дали е чувството за вина, че никой
навремето не е направил опит да го спа-
си в пътя му към София, дали защото
почитаме повече Възкресението, откол-
кото Рождество, защото след смъртта
си Левски възкръсна в народната памет.

Един светец, напуснал църквата, рево-
люционер, проповядващ европейската
идея за разбирателство с всички наро-
ди, борец за национална свобода, който
не се опитва да ограничи свободата на
другите, аскет и борец срещу корупция-
та, както сега е модерно да го наречем,
без самият да е корумпиран.

През годините Левски е бил идеал на
най-различни хора, понякога с противо-
положни политически възгледи.

Еднократна помощ от 250 лв.
за 44 хиляди осмокласници
Светла ЙОРДАНОВА

Очаква се 44 000 уче-
ници, записани в осми
клас, да получат еднок-
ратна помощ в начало-
то на учебната 2020 -
2021 година.

Размерът на еднок-
ратната помощ за уче-
ници, записани в осми
клас за учебната 2020 -
2021 г. да бъде в размер
на 250 лв. Тази нова по-
мощ се отпуска по реда
на Закона за мерките и
действията по време
на извънредното поло-
жение.

Право на подкрепа за
покриване част от раз-
ходите в началото на
учебната година имат
семейства, чиито деца

са записани в осми клас
на държавно или общин-
ско училище за пред-
стоящата учебна годи-
на. Необходимо условие
за получаване на средс-
твата е децата да жи-
веят постоянно в Бъл-
гария и да не са наста-
нени за отглеждане из-
вън семейната среда.
Друго задължително
изискване е средноме-
сечният доход на член
от семейството за
предходните 12 месеца
да е по-нисък или равен
на 450 лв.

Еднократната помощ
ще се изплаща на два пъ-
ти. 50 на сто от ней-
ния размер ще се полу-
чават след влизане в си-

ла на заповедта за от-
пускането й, а остатъ-
кът - в началото на
втория учебен срок на
учебната 2020 - 2021 г.,
но само при условие, че
детето продължава да
посещава училище.

Помощта се отпуска
без доходен тест за де-
ца с трайни уврежда-
ния, деца с един жив ро-
дител и за деца, наста-
нени в семейства на
роднини и близки и
приемни семейства.
Срокът за подаване на
заявлението деклара-
ция за отпускане на по-
мощта след записване
на детето в осми клас е
не по-късно от 15 ок-
томври.

ПОЩА “СЪПЕРНИК”

Над 10 повреди по ВиК
мрежата само за ден
Силвия ГРИГОРОВА

Повреди по водопро-
водната мрежа станаха
причина стотици жи-
тели на областта да ос-
танат без вода в горе-
щините. Аварийните
групи на "В и К" от-
страняваха повреди по
улиците: "Самоков",
"Брезник", "Ленински
проспект", "Ю.Гагарин",
"Клемент Готвалд", "Ка-
линин" и ."Лом"в района

на кв."Мошино". От во-
доснабдителното дру-
жество информираха,
че аварии са наложили
спирането на водата на
живущите на улиците:
"Света Петка", "Райко
Даскалов" ,"Г.Могиличе".
От дружеството уто-
чниха още, че поради
присъединяване към но-
вия водопровод от
външната фирма, вчера
е било преустановено

водоподаването в квар-
талите"Могиличе" и
"Ралица". След приключ-
ване на ремонтните
дейности, водоснабд-
яването в тези райони
беше възстановено.
Вчера бяха извършвани
ремонтни дейности и в
гр.Радомир- ниска зона,
помпена станция "Кра-
пец" и село Дебели лаг,
поради беше нарушено
водоподаването.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
2. Търговски обект, Изток, 42 м2, ет. 1, ТЕЦ - 50 000 лв.
3. Търговски обект, Изток, 84 м2, ет. 1, ТЕЦ - 100 000 лв.
4. Двустаен, Изток, ет. 7(8), ТЕЦ, ПВЦ, 2 тераси, преустр. - 70 000 лв.
5. Двустаен, Изток, нов, преустр. в тристаен, 73 м2, ет. 4 - 66 000 евро
6. Двустаен, Димова махала, ет. 8, ТЕЦ, 1 тер., ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
7. Тристаен, Ид.център, ет. 4, 98 м2, ТЕЦ, 4 тер., таван 28 м2

    над апартамента - 62 000 евро
8. Тристаен, Могиличе, 89 м2, ет. 7(8), след лукс. ремонт,
     обзав., климатик - 49 000 евро
9. Тристаен, Изток, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 80 000 лв.
10. Къща, Варош, РЗП: 160 м2, двор: 495 м2, ПВЦ, гараж - 90 000 лв.
11. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 80 000 лв.
12. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
13. Къща, Драгановец, близнак, сутерен и два етажа,
      ЗП: 75 м2, двор 1/2 от 552 м2 - 90 000 лв.
14. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
      РЗП: 106 м2, двор: 690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
15. Къща, Драгичево, сутерен и два етажа, груб строеж,
     РЗП: 129 м2, двор: 647 м2 - 120 000 лв.
16. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
      двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
17. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
      сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 140 000 евро
18. Къща, Рударци, топ-място, РЗП: 150 м2, сутерен+2 етажа,
      двор: 680 м2 - 53 000 евро
19. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 178 000 евро
20. Къща, Кладница, сутерен + 2 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2- 83 000 евро
21. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП :70 м2,
      двор: 283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.
22. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 ет., РЗП: 86 м2- 35 000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
2. Двустаен - Център, Изток, Мошино
3. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 80 000 лв.

ПРОДАВА
1. Едностаен, Мошино, 52 м2, ет: 4/6, ТЕЦ, тх - 63 000 лв.
2. Двустаен, Мошино, 57 м2, ет: 3/6, ТЕЦ, тх - 65 000 лв.
3. Тристаен, Център, 92 м2, ет: 1/2, ч. гредоред - 65 000 лв.
4. Тристаен, Център, 110 м2, ет: 4, тх/пл, ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
5. Тристаен, Разш. център, 110 м2, ет: 5/6 - 62 500 евро
6. Тристаен, Разш. център, ет: 5 - 60 000 лв.
7. Четиристаен, Център, 160 м2, ет: 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
8. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
9. 1/2 етаж от къща, с. Владая, 89 м2 - 30 500 евро
10. Къща, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.
11. Къща, с. Расник, 165 м2, двор: 780 м2 - 50 000 лв.
12. Къща, с. Дрен, 130 м2, двор: 650 м2, ток, вода, канал - 56 000 лв.
13. Къща, кв. Църква, 64 м2, двор: 820 м2, ток, вода, септ. яма - 55 500 лв.
14. Къща, с. Гургулят, Софийско, 286 м2, двор: 355 м2, за бизнес, ток, вода - 54 700 евро
15. Къща, с. Рударци, Център, 120 м2, двор: 629 м2, тх, пл, за осн. ремонт, ток, вода

- 31 000 евро
НАЕМ

1. Тристаен, кв. Дараци, лукс, тх, ет. 5, обзаведен, 2 спални, хол с трапезария -  570 лв.

Тера Булгари
Гр. Перник, ул. Райко Даскалов" №1, ет. 3, офис 9

0884 32 47 03

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Петък, 17 юли 2020 г., брой 100 /6933/ година XХVI

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29
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и
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www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00

0888/222 656
0879 338 244

ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИwww.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

26 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. ВИЛА  С.КОНСКА, ЗП:45КВ.М,ДВОР:800КВ.М - 27 000ЕВРО

2. КЪЩА  С.БОРНАРЕВО, 2ЕТ., ЗП:50КВ.М,ДВОР:600КВ.М - 37 000ЕВРО

3. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М, ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ -120 000ЛВ.

4. С.ДИВЛЯ, 2ЕТ., ЗП:55КВ.М, ДВОР:680КВ.М, ЗА РЕМОНТ -25 000ЛВ.

5.С.КОНДОФРЕЙ, 2ЕТ., ГРЕДОРЕД, ЗП:85КВ.М, ДВОР:700КВ.М -20 000ЛВ.

6. С.НОЕВЦИ, 2ЕТ.,МАСИВНА, ЗП:80КВ.М, ДВОР:900КВ.М - 35 000ЛВ.

7. УПИ 1200КВ.М; 876КВ.М, С.ЛЮЛИН,ДО КЪЩИ -30ЛВ/КВ.М

8. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М

9. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М

10.УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М

11.УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -20Е/КВ.М

12.УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -32Е/КВ.М

13.МАГАЗИН, КВ.ИЗТОК, УЛ."БЛ.ГЕБРЕВ", РАБОТЕЩ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА

С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА В ПЕРНИК
1. Къща, Делта Хил, уникална локация, панорамна гледка,

    бърз достъп до  София           - по договаряне

2. Вила, Кошарево, 3 етажа, нова баня, чисто нов покрив,

   двор: 550 м2, канал, асфалт, бунар, ток, вода - 26 000 евро

3. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.

4. УПИ, 700 М2 , НА ГАРА "АЛ. ДИМИТРОВ", НА 10 КМ. СЛЕД РАДОМИР   - 6 000 ЛВ.

5. УПИ, 900 М2 , НА ГЛАВНИЯ ПЪТ ЗА КЮСТЕНДИЛ - 12 000 ЛВ.

6. Вила, с. Сирищник, 3 етажа, нова, груб строеж, без дограма,

   двор: 200 м2  (облагороден) - 32 000 лв.

8. Къща Мошино, 1 етаж, масивна, санирана, ЗП: 52 м2,

    двор: 380 м2          - по договаряне
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 дезинфектанти, гелове, маски
 бързи тестове за корона вирус
 лекарства и консумативи
 ортопедични материали

гр. София, кв. Горна баня, ул. Акад. Михаил Маджаров 10

Тел. : 02 862 0192, 0878 882 624, 0884 933 597

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

багери. Заплащане по споразумение,
плюс категория, осигуровки и
шофьори при същите условия.

Тел.: 076 631 931 и на място:
кв. "Бела вода", р-к "Бела вода"

АК ЕЛЕКТРИК АД, град Радомир е част от шведският индустриален гигант AQ GROUP, който е
световен производител на компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания.
Във връзка с увеличаващото се производство, предлагаме следните позиции за постоянна работа

E Л Е К Т Р О И Н Ж Е Н Е Р
Е Л Е К Т Р О М О Н Т Ъ О Р

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД
търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

Изисквания към кандидатите:

Средно образование

Желание за работа

Висока трудова дисциплина

Компанията предлага:
Предизвикателна работа в достойна среда
Придобиване на квалификация за работа с високотехнологични
машини
Мотивиращо заплащане и ежемесечни бонуси
Ваучери за храна
Допълнително здравно застраховане
Поемане на разходи за транспорт

Кандидатите могат да предоставят CV на "Рецепция" в АК Електрик АД, на адрес: град
Радомир, ул. Райко Даскалов 68 /срещу автогара Радомир/. Телефон за връзка: 0879 80 70 02.

                                        "Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ"                                   ЕлектрозаварчициЕлектрозаварчициЕлектрозаварчициЕлектрозаварчициЕлектрозаварчици
          Оператори на машиниОператори на машиниОператори на машиниОператори на машиниОператори на машини                                   Монтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкции

ПРОДАВА:

1. Рударци, УПИ, 317 м2                     - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

8. с. Дивотино, УПИ, 629 м2 - 30лв./ м2

9. с. Дивотино, УПИ, 570 м2 - 30лв./ м2

10. с. Дивотино, УПИ, 640 м2 - 30лв./ м2

11. с. Дивотино, къща с УПИ, 708 м2 - 35 000 лв.

12. Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4

ЛИДЕР В ДОСТАВКАТА НА МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ

офис кв. Изток, гр. Перник
ул. “Клемент Готвалд” 6

тел.: 076 67 00 33, GSM: 0896 611 445
email: ra_skorpion@mail.bg

www.ra-skorpion.com
Facebook: Рекламна агенция Skorpion

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие
С И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н А

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

- шофьори - категория С и С+Е -
  надница 70 лв.
- машинисти пътно-строителна
  техника
- ел. монтьори
- автомонтьори

Тел. 076/ 67 1000, 0889 338 388
и на място в офиса на фирмата

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

РРРРРекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифи
на вестникна вестникна вестникна вестникна вестник

Първа страницаПърва страницаПърва страницаПърва страницаПърва страница
Черно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./см22222

Пълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./см22222

До главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месец
В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:
- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец
- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец

Вътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страница
- 2 лв./см- 2 лв./см- 2 лв./см- 2 лв./см- 2 лв./см22222

Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:
- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец
- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец
- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец

Последна страницаПоследна страницаПоследна страницаПоследна страницаПоследна страница
- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см22222

- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см22222

Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:

ГражданскаГражданскаГражданскаГражданскаГражданска
до 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./ден

ФирменаФирменаФирменаФирменаФирмена
до10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./ден

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис, дет.
забавачка и др. - 28 600

евро
Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605
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Търси барманка за нощна
смяна, може пенсионерка. Тел.:
0896 820 636

Търся горски работници,
събирачи, резачи и товарачи.
Добро възнаграждение. Тел.:
0887 122 124

"Менпауър Груп" търси машинни
оператори за международна
производствена компания.
Предлагаме ви  атрактивно
стартово възнаграждение между
1000 - 1200 лв. и осигурен
транспорт. Позвънете на 0879 958
620 - Герасим Найденов

Печатница търси монтажистка,
може и пенсионерка. Тел.: 0898
704 678

Фирма “ДЛВ” набира шофьори
от категории С и С + Е - с
надница 70 лв., ел. монтьори,
автомонтьори, машинисти пътно
- строителна техника. Тел.: 076/
67 1000, 0889 338 388 или на
адрес “Кралевски път” №1

“АСФ Сървис” ЕООД търси да
назначи ел. инженер и ел.
монтьор. Тел.: 0885 525 211 или
гр. Перник, ул. "Пирин" 12А

Фирма спешно набира
шофьори за работа с категория
D, трудов договор, добро
заплащане. Тел.: 0889 279 727

"АК Електрик" АД, град
Радомир търси да назначи
настройчици на абканти с ЦПУ,
електрозаварчици, оператори на
машини, монтажници метални
конструкции. Тел.: 077 78 22 02,
email:  filip.vitanov@aqg.se или
на адрес град Радомир, ул.
"Райко Даскалов" № 68 - отдел
"Човешки ресурси".

Вестник “Съперник” търси
компютърен оператор (4-часов
работен ден. Справки всеки ден
до 17.00 ч. на ул. ”Св. св. Кирил
и Методий” 2А, ап. 2 или на тел.
60 13 72, 0887 884 095

Продавам 4 бр. зимни гуми с
джанти 175/70/14, перфектно
състояние. Тел.: 0888 137 885

Продавам обективи за
смартфон с щипка
(широкоъгълен, макро и обектив
рибешко око, и телеобектив
HD12X Zoom). Тел. : 0885 949
293

Продавам картофи за посев,
сорт Сорая". Тел.: 0879 26 56 25

ПРОДАВА

ВИЛА, С.КОНСКА, ЗП:45

КВ.М., ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,

РАЗШИРЕН ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 ЛВ.

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография
Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ТОП-ОФЕРТА:
Малка къща, с. Слаковци, 2 стаи

и веранда, двор: 550 м2,
на улица, беседка, бунар, ток, вода

16 000 лв.

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

Вила, с. Кошарево, 3
етажа, РП 150 м2,  двор
550 м2 , канализация,

асфалт, бунар, ток, вода
- 25 000 евро

Продавам Suzuki Grand vitara
Двигател Бензинов Скоростна
кутия Ръчна 160000 км 2 000г
Къса база В отлично състояние.
Разход 8лв/100км. Свалящ се
таван. Тел.: 0895 725 609ажна,

Продавам разработен бизнес с
промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обза-
веждане, стока в наличност(обу-
вки и чанти) и депозит за един
наем за магазина.Тел.: 098 613
4789

Продавам къща в Перник, Кле-
пало с площ от 180 м2, партерен
етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/
запад.Частично обзаведена,об-
ширна панорамна гледка към
града и околните планини. Тел.:
0897 951 954

Продавам масивна двуетажна
къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м.
в с. Ноевци, ремонтиран покрив.
Цена 42 000 лв. Тел.: 0884 753
013

Продавам Еднофамилна къща
с три спални, разположена в
луксозния и реномиран ком-
плекс от затворен тип Делта
Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съ-
четание от панорамни гледки,
свеж въздух, спокойствие и съ-
щевременно удобен достъп до
столицата посредством автома-
гистрала Люлин. Тел.: 0882 817
442

Продава къща, кв. Мошино,
двор: 380 м2, масивна, санирана,
ЗП: 52 м2, 1 етаж, цена по
договаряне. 0893 702 592

Продава място в кв.
Драгановец  850 м2, с ток.
Цена 40 000 евро, възможно
споразумение. Тел.: 0878 853
799 - Василка Христова

Продавам УПИ, 700 кв.м., гара
"Ал. Димитров, на 10 км. след
Радомир, 5 000 лв. Тел.: 0892
774 899

Давам под наем луксозни по-
мещения, за офис в гр. Перник,
кв. Хр. Смирненски и гараж в
района на печатницата. Тел.:
0888 137 885

Давам под наем търговски
обект на ул. “Кирил и Методий”
№56 (на територията на бившия
Минен гараж). Тел: 0896 820 638

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

разни

Продава:

Тристаен, Могиличе, 89 м2,
ет. 7(8), след лукс. ремонт,

обзав., климатик
- 49 000 евро

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

гр. Петрич, Индустриална зона, ул. “Места” 3

Офис: 0743 92 292 моб.: 0888 35 00 38;

0887 090 662; 0888 37 00 71

Проектиране, доставка и изграждане на
сигнално-охранителни, пожароизвестителни и

телевизионни системи. Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

ПРОДАВАМ
“ДЖИП НИСАН”
XTREL - 2002г., 4х4,

ел. огледала, нови
гуми, ел. седалки,

кожен салон,
гражданска, винетки,

каско - 6 000 лв.

Тел.: 0888 222 656

ПРОДАВАМ

iPhone 5C
- 150 лв.

iPhone 6+
- 320 лв.

Херметическа
екшън камера

HD 720-p
- 89 лв.

0887 884 095

работа
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Ако не може да заявите ясно
своите граници, вашето психич-
но здраве със сигурност ще
страда. Не се притеснявайте да
отстоявате своите граници – хо-
рата, които наистина ви обичат и
искат да останат в живота ви ще
се съобразят с тях заради вас.
Научете се как ефективно да
поставяте граници.

Много проблеми, свързани с
психичното здраве, могат да
възникнат, когато няма ясно
поставени граници. Липсата на
граници може да ви накара да
се чувствате депресирани, тре-
вожни и дори травматизирани,
защото без тях вие се превръ-
щате в „лесна плячка“ за други-
те.

За съжаление може да ви бъде
доста сложно на първо място да
определите своите граници и
след това да успеете да ги от-
стоявате – особено ако не сте го
правили до този момент. Без
граници обаче е твърде вероят-
но да се възползват от вас, да
се отнасят неуважително към
вашата личност и да ви нараня-
ват – в някои случаи дори не-

Как да се научите да поставяте граници?

Яденето през ден може да се окаже по-полезно от традиционните диети
Нов вид ограничаване на храненето може да е по-полезно от

традиционните диети, сочи изследване в САЩ.
То изисква да не се яде нищо цял ден, а на следващия да се яде

без ограничение на видовете храни.
Този тип диета е толкова ефективен, колкото ограничаването на

приеманите калории, но се оказва по-лесен за спазване.
Изследването на 60 доброволци в САЩ показало, че хората, кои-

то се хранят през ден, но без ограничение на видовете храна в де-
ня за ядене, имат по-добри сърдечно-съдови показатели след че-
тири седмици в този режим.

Кръвното налягане на спазващите новия вид диета било спадна-
ло, както и пулса им.

Освен това, храненето през ден не носи някои негативи на тра-
диционните диети, като намаляване на минералите в костите и
броя на белите кръвни телца.

Като резултат от храненето през ден, следващите тази диета пое-
ли с 37 процента по-малко калории, отколкото при нормалния си
режим на хранене.

съзнателно.
Определете своите

граници на базата на
нуждите и правата си

Преди да започнете
да определяте грани-
ците си, трябва да
осъзнаете какви са ва-
шите нужди и основни
права. Списъкът може
да бъде различен за
всеки човек. Той може
да включва например:
право на лично прос-
транство, право на
уважително отноше-
ние, право да казвате
„не“ без да се чувства-
те виновни и т.н. Тези

основни права са центърът на
вашите граници. Те трябва да
бъдат отстоявани и спазвани от
другите, за да се чувствате вие
добре. Дължите го на себе си.

Задайте своя лимит
След като вече сте определили

своите основни граници, след-
ващата стъпка е да разберете ка-
къв е лимитът ви. С други думи –
крайната точка, която не бива да
бъде преминавана от друг. Става
дума за физически, духовни,
емоционални и интелектуални
граници, които могат да се раз-
личават в зависимост от хората
в живота ви. Вие може да имате
различен лимит в зависимост
дали става въпрос за членовете
на семейството ви, за вашия ин-
тимен партньор, децата ви, коле-
гите ви или просто някой поз-
нат.

Отстоявайте себе си по пра-
вилния начин

Когато налагате своите грани-
ци, вие трябва да бъдете увере-
ни в себе си, за да уважат други-
те вашата позиция. Увереността
не трябва да бъде нито жестока,
нито прекалено мека. Асертив-

Според учените, провели изследването,
между 10 и 14 дни в началото на този тип
диета, участниците изпитвали голям глад
през дните без храна.

След този период организма се настрой-
вал на новите режими на метаболизъм и
спазването на диетата било по-лесно.

За да улеснят привикването, специалистите призовават в нача-
лото да се пропускат само закуската и обяда, но вечеря да се яде,
дори когато е ден за гладуване.

Едва след нагаждането на организма, можело да следват пълни
24 часа без храна.

По време на деня за гладуване, трябва да се пие вода, като кафе
и чай са позволени, както и всяка напитка, която не е подсладена,
дори да е използван изкуствен подсладител, защото това предиз-
виквало усещането за глад.

На хората с диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания такъв
тип диета е противопоказна, казват специалистите.

ността означава човек да умее
да бъде твърд, но без да губи
своята съпричастност, както и
да бъде директен, но без да
обижда другите. Най-добре из-
ползвайте изрази, започващи с:
„Чувствам се…..“, „Бих ис-
кал(а)…..“, „Не харесвам…..“.
Важното е да се опитвате да съз-
дадете комуникация, а не просто
да нападате и да се карате с чо-
века отсреща.

Погрижете се за себе си
За да може да установите и от-

стоявате своите граници, вие
трябва да се чувствате добре
със себе си. Би било изключи-
телно трудно човек да задава и
налага граници, когато не е в
добро състояние на духа, защо-
то тогава съществуват много ко-
лебания. Ето защо е важно да се
грижите не само за физическо-
то, но и за психическото си
здраве. Ако имате проблем и
усещате, че не можете да се
справите сами, потърсете помощ
в лицето на приятели, семейство
или пък професионална консул-
тация. Подарявайте си самос-
тоятелното време, от което има-
те нужда, за да оставате насаме
с мислите си.

Действайте поетапно
Ако до този момент не сте ус-

пявали да налагате граници ус-
пешно, това означава, че цялата
концепция е нова за вас. Ето за-
що трябва да действате бавно,
но упорито – все едно изучавате
изцяло нов вид умение. Някол-
ко насоки ще ви бъдат от полза:

- Започнете с ниски граници,
които намирате за по-лесно при-
ложими

- Работете поетапно към прила-
гане на по-значими и по-критич-
ни граници

- Опитайте се да не се трево-
жите твърде много за реакциите

на другите
- Практикувайте използването

на думи и фрази като: „Не“ и
„Не, благодаря“, без те да са
последвани от обяснителни из-
речения за вашите мотиви за от-
каз

- Опитайте първо да наложите
граници с хора, на които имате
доверие

Дайте си позволение
Налагането на граници може

да бъде истинско предизвика-
телство, защото много хора из-
питват силно чувство на вина,
когато се опитват да отстояват
себе си. Страхът от реакциите на
останалите също може да поро-
ди съмнения по отношение на
границите. Ето защо е важно да
позволите на самите себе си да
започнете да поставяте граници.
Не забравяйте, че вие заслужа-
вате правото на комфорт и отно-
шения без стрес, както и уваже-
ние към вашата личност.

Бъдете наясно с последствия-
та

Всяко действие има послед-
ствие. Почти сигурно е, че ще
има някой, който не желае да
зачита вашите граници. Помис-
лете какво бихте направили в
този случай, за да бъдете под-
готвени, когато моментът настъ-
пи. Освен това не забравяйте, че
поставянето на граници не се
изчерпва само с тяхното казва-
не. В действителност много по-
важно е какви са вашите дей-
ствия и дали те отговарят на то-
ва, което сте завили. Не забра-
вяйте също така, че има хора,
които просто са „загубена кау-
за“. Ако някой многократно не
погазва вашите граници и не се
интересува от психическия дис-
комфорт, който ви причинява по
този начин, просто сте освобо-
дете от него.
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Плащаме 80% от глобата, ако
го направим в срока на обжалване
Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица с нало-

жени глоби или имуществени санкции, ще могат да платят само 80
на сто от сумата, посочена в наказателното постановление, ако го
направят в срока на обжалване.

Това е една от промените в Закона за административните наруше-
ния и наказания (ЗАНН), която Министерският съвет одобри на днеш-
ното си заседание.

Възможността за намалено плащане на глобата цели повишаване
на събираемостта, навременност на санкцията и облекчаване на съ-
дилищата от голям брой дела, тъй като при плащането в намален раз-
мер няма да може да се обжалва размерът на наложената санкция.

Предвижда се обаче наказателното постановление да може да се
обжалва по отношение размера на другото по вид административ-
но наказание, ако има наложено такова наред с глобата или относ-
но отнети вещи в полза на държавата.

Самият нарушител ще избира дали да се възползва от плащане на
глобата или имуществената санкция в намален размер или да об-
жалва пред съда цялото наказателно постановление.

Въвежда се и т.нар. споразумение, което ще позволи приключва-
не на административнонаказателното производство в кратки сро-
кове. Контролните органи са длъжни да разяснят на лицето правни-
те възможности и последиците от споразумението.

То се съставя в писмена форма между страните и се издава вместо
наказателно постановление.

При сключването му е предвидено намаляване на размера на гло-
бата или имуществената санкция - в размер на 70% от минимума или
абсолютния размер на глобата или имуществената санкция предви-
ден в закона за извършеното нарушение, а когато в закона не е пред-
виден минимум - се определя от наказващия орган, но не повече от
70% от половината от максимума.

Споразумение няма да може да се сключи в четири случая: за пов-
торно извършено нарушение; когато нарушението не попада в де-
финицията за повторност по силата на специален закон - за нару-
шение, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на акт, с
който на нарушителя е наложено административно наказание или е
издадено предупреждение за нарушение от същия вид; когато дея-
нието съставлява престъпление; когато признанието на нарушите-
ля не се подкрепя от материалите по преписката.

Споразумението е окончателно и има последиците на влязло в си-
ла наказателно постановление.

Сумата се заплаща в 14-дневен срок от сключването, а в случай че
не бъде заплатена, наказващият орган обявява, че не е постигнато
споразумение и издава наказателно постановление.

Законопроектът създава ефективни правни гаранции за защитата
на гражданите в извънсъдебната фаза на процеса чрез обжалвае-
мост на всички актове, които могат да засегнат правата и законните
интереси на лицата.

Вече ще могат да се обжалват предупреждението по чл. 28 ЗАНН,
издадено при маловажен случай на нарушение и резолюцията за
прекратяване на административнонаказателното производство, ос-
вен когато наказващият орган прекратява производството и изпра-
ща материалите по преписката на прокурора, поради установени
признаци на извършено престъпление.

Когато наказващият орган е извършил разпореждане с веществе-
ни доказателства или е отнел вещи в полза на държавата, съответ-
ният акт ще може да се обжалва и от собственика на вещите.

Тези промени са в унисон с чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Ре-
публика България, предвиждащ гражданите и юридическите лица
да могат да обжалват всички административни актове, които ги за-
сягат, с чл. 6, ал 1 от ЕКПЧ, предвиждащ, че всяко лице при опреде-
лянето на неговите граждански права и задължения има право на
справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок
от независим и безпристрастен съд, и с чл. 1 от Протокол 1 от ЕКПЧ
относно правото на необезпокоявано ползване на притежания.

Друга гаранция за упражняване правото на защита на лицата е
увеличението на процесуалните срокове. Срокът за депозиране на
възражения срещу съставения акт за установяване на администра-
тивно нарушение се увеличава от 3 на 7 дни, а срокът за оспорване
на наказателни постановления и другите актове на наказващия ор-
ган - от 7 на 14 дни.

Така гражданите и бизнесът ще имат повече време да организират
защитата на своите права и законни интереси.

С проекта се предвиждат и повече превантивни антикорупционни
мерки при осъществяване на контролната и санкционна дейност на
администрацията.

Предвижда се отправяне само на писмено, но не и на устно пре-
дупреждение при маловажен случай на нарушение и ограничаване
правото на субективна преценка на наказващия орган относно то-
ва, кога е налице маловажен случай, чрез създаване на законова
дефиниция на това понятие.

Разширява се кръгът на лицата, които могат да искат възобновя-
ване на производството, ограничава се субективната преценка на
наказващите органи за размера на санкцията, в случай на сключва-
не на споразумение за приключване на административнонаказател-
ното производство.

С оглед на развитието на дигиталното общество и запълването на
празноти в закона се урежда териториалната компетентност на наказ-
ващите органи за нарушения, извършени в киберпространството.

Увеличават парите за нощен
труд у нас от догодина

Допълнителното възнаграждение за всеки час нощен труд ще се
увеличи най-малко на 1 лев.

От 1 януари 2021 г. новият размер на ставката ще е четири пъти по-
висок в сравнение с досегашната й стойност от 0,25 лв.

Това реши правителството с приемането на промени в Наредбата
за структурата и организацията на работната заплата.

Съгласно новия механизъм размерът на допълнителното възнаг-
раждение за положен нощен труд се обвързва с минималната ра-
ботна заплата и става 0,15 на сто от нея за всеки отработен нощен
час или за част от него, но не по-малко от 1 лев.

По този начин размерът на добавката ще се актуализира съобраз-
но темповете на нарастване на заплащането и ще се гарантира проз-
рачност и прогнозируемост при определяне на допълнителното тру-
дово възнаграждение за нощен труд.

Ставката не е променяна от 2007 г., когато минималната заплата в
страната е била 180 лв. Повишаването й ще увеличи доходите на над
436 000 работещи, които полагат нощен труд.

Поевтиняване на стоките и
услугите отчете статистиката

Поевтиняване на
стоките и услугите
през юни отчете ста-
тистиката.

Според НСИ деф-
лацията в страната е
0,4% спрямо май
2020 г., но спрямо го-
дина по-рано все
пак има поскъпване
с 1,6 на сто.

За месец при хра-
ните най-видимо
поевтиняват карто-
фите - с 14,5%, чуш-
ките - с 9,5%, домати-
те - с 5,3%, свинското - с 2,6%. В същото време са поскъпнали ябъл-
ките - с 11,2%, оризът - с 3,7%, кафето - с 3,4%, бобът - с 4,1%, олиото -
с 1,8%, бирата - с 1,1%.

През юни с 0,9% са поевтинели храните и безалкохолните напитки,
както и облеклото и обувките. С 1,8% са спаднали цените в раздел
"Развлечения и култура", транспортът е понижил цените си с 0,5%.

Леко поскъпване се отчита при алкохола и цигарите - с 0,2%, в съоб-
щенията - с 0,3%, в ресторантите и хотелите - увеличение с 0,8%.

При нехранителните надолу са цените на автомобилните застра-
ховки – с 5,3 на сто, газоснабдяването – с над 4%, на дизеловото
гориво - с 2,2%  и най-масовият бензин А95Н – с 1,4 на сто.

 Статистиката отчита поскъпването при почистващите и дезинфек-
циращите препарати - с 3% през месеца, другата търсена стока - ве-
лосипедите, са поскъпнали с 1,3%, лаптопите - с 0,8%, банковите ус-
луги и мебелите - с 0,9%.

Цените на лекарствата и лекарските услуги не са се променили през
месеца, а стоматологичните са се повишили с 0,4%.

ТПК"СПЕКТЪР-92" - ПЕРНИК

ПОКАНА
На основание чл.16, ал.1 от Устава на ТПК "Спектър-92" - Перник

УС Ви кани да вземете участие в заседание на Общото отчетно
събрание на ТПК "Спектър-92" град Перник, което ще се проведе
на 06.08.2020 г. от 17.30 ч. в Клуба на ветераните и офицерите от
запаса в гр.Перник, ул."Св.св. Кирил и Методий" № 11 (старата
банка) при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността и финансовото състояние на ТПК "Спектър-

92" за 2018 г. и 2019 г.
Докл.: Председателя на УС

2. Отчет на Контролния съвет на ТПК"Спектър-92" - Перник за
2018 г. и 2019 г.

Докл*.: Председателя на КС
3. Освобождаване от отговорност председателя на

кооперацията, и членовете на УС и КС за дейността им през
отчетния период.

4. Разпределяне на дивиденти за 2018 г. и 2019 г.
Докл.: гл.счетоводител

5. Освобождаван на член кооператори.
Докл. : Председателя

6. Разни.
При липса на кворум, заседанието на Общото отчетно събрание

ще се проведе на същата дата и място и при същия дневен ред с
един час по-късно.

Председател: /п/
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Може да загубите подкрепата на близки хора.
Но това ще се случи поради ваша вина и прекомер-
на самоувереност. Ентусиазмът в личния живот,
ще ви доведе до желаните промени. Може да за-
воювате човек, който наистина харесвате. Ве-
черта не мечтайте за неща, които може да се

окажат химера.

Очаква ви един истински празничен ден. Разбира
се, много от мечтите, ще си останат само меч-
ти, но дори и мисълта за тяхното реализиране
ще ви дава вдъхновение. Обстоятелствата във
финансовата сфера, няма да оправдаят надежди-
те ви, затова пък любимия човек, ще ви зарадва с

много изненади. Вечерта се погрижете за здравето си.

Днес, може да решите да прекарате времето си
с приятели и роднини. Зад хоризонта, ще останат
проблемите, които е било трудно да решите са-
ми. Обличайте се според времето, в противен слу-
чай, са възможни простуди, въпреки горещото
време. От физическо натоварване и фитнес, е по-

добре да се откажете, за да не застрашите общото си здраве.

Очаква ви красив ден, в който ще имате
възможност да помечтаете. Всичко ще се
развива - без пречки и недоразумения. Да се
освободите от философските си възгледи за
любовта, ще ви помогне приятел, който с личен
пример, ще ви покаже, че реализмът тук е по-

уместен.

Препоръчително е да бъдете по-внимателни, при
общуване с околните. Възможно е да станете
жертва на манипулация, при това, от познати ви
личности. Последователните действия в личния
ви живот, ще доведат до правилни решения и обе-
ктивни изводи. Прекалената ревност от ваша

страна, е вредна за връзката ви.

Днес е по-добре да работите в екип, за да полу-
чите бърз и качествен резултат. Чрез обедин-
яване на силите, може да завършите плановете
си за няколко месеца напред. Преди да се захване-
те с нещо ново, завършете първо старите дела.
Доброто финансово положение, ще ви позволи да

си купите това, за което отдавна мечтаете.

Препоръчително е, да бъдете по-мили и учтиви
към хората, които до голяма степен са ви пома-
гали в кариерата. Дори настроението ви, да не е
на висота, трябва да контролирате емоциите си.
Спестяването, ще ви помогне да отделите из-
вестна сума за нуждите на дома или за бъдеща

ваканция.

Трябва да работите в "екип", за да изпълните
всички задачи, възложени ви от началниците. Са-
ми едва ли ще достигнете тези висоти, които
сте си поставили. Денят е добър, за кардинални
промени в любовната сфера. Ако вече имате чо-
век до себе си, е време да поемете инициатива и

да му направите официално предложение.

Възможно е днес да се чувствате унили и депре-
сирани. Ако ситуацията стигне много далеч, е по-
добре да си останете у дома и да се лекувате. Но-
вите ви планове, ще изискват огромна енергия,
която все още нямате. Така че, правете нещо ти-
хо, приятно и интересно. Добре ще е, да си припом-

ните хоби, към което сте се увлекли като дете.

Днес, ще покажете невероятна преданост към
работата си, дори ще се откажете от печелившо
партньорство. Е, ако вашата интуиция ви говори
така, тогава го направете. В личния си живот,
ще трябва да вземете решение, което ще засег-
не отношенията с вашият партньор. Едно пъту-

ване по работа, може да разкрие много приятни перспективи.

Очаква ви, добър и топъл ден, когато мнозина
ще се съгласяват с вашите решения безмълвно.
Само че, такова отношение отвън невинаги е ис-
крено, не се заблуждавайте. Задавайки си далечна
цел, се подлагате на риск. Първо, направете това,
което е близко и лесно и след това правете пла-

нове за бъдещето.

Очаква ви щастлив ден в работата. Ще може да
реализирате дори тези проекти, които от много
време лежат, забравени в документите. Във фи-
нансовата сфера, ще трябва да се справите с
проблемите, останали от минали години. Има въз-
можност да създадете печелившо сътрудничес-

тво по ваши условия, което вече води до успех.
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Þíîøèòå íà „Ìèíüîð” ïî÷íàõà ñ ïîáåäà
„Чуковете” са на един успех от финалната четворка на първенството

Юношите на „Ми-
ньор” спечелиха пър-
вият си двубой от
финалите на държав-

„Лудогорец” готов
да купи Робърта

и Станислав Иванов
Шампионът Лудогорец е направил офе-

рта на Левски на стойност от 600 000 евро
за младия нападател Станислав Ивано-
в.Иванов е един от най-конвертируемите
играчи на “сините” и е един от вариантите
за попълване на бюджета на клуба, който
сериозно изтъня в последните месеци. Ве-
че не помагат и акциите на феновете, като
за последния месец недостигът е от около
100 000 лева.

Старши треньорът на Лудогорец Павел
Върба много харесвал младия футболист.
Той иска да привлече точно офанзивни иг-
рачи в паузата на първенството, която е са-
мо 3 седмици. В края на август пък трябва
да започнат и квалификационните кръгове
на Шампионската лига, като задачата е да
бъде приключена селекцията преди дву-
боя за суперкупата на България срещу
“Локо” (Пд). Мачът е в Разград, защото
шампионатът започва при закрити врати и
няма домакинско предимство. Заради то-
ва БФС прати двубоя в Разград, а двата
баража за елитната ни група Дунав - Мон-
тана и Царско село - Септември (София),
както и този за Лига Европа Славия - Бо-
тев (Пд) са в столицата.

Офертата на толкова ниска стойност ед-
ва ли ще бъде приета веднага от страна на
“сините”, но според отлично информиран
източник разградчани са готови да вдиг-
нат парите. В момента Станислав е на Све-
ти Влас с приятелката си Виктория и почи-
ва до началото на тренировките.

За Найджъл Робърта пък офертата е на
стойност от 1,2 милиона евро съобщава “24
часа”.

Президeнтът на МОК
е сигурен,че олимпиада

в Токио ще има
Президентът на Международния оли-

мпийски комитет (МОК) Томас Бах е напъл-
но уверен, че Олимпиадата в Токио, която
беше пренасрочена за 2021 г., ще се със-
тои"Ние сме напълно уверени в това, че
през юли следващата година ще празну-
ваме началото на Олимпийските игри в То-
кио. Главен приоритет, разбира се, остава
сигурността на всички участващи… Пора-
ди тази причина работим върху различни
сценарии, защото не можем да знаем как-
ва ще бъде здравната ситуация след годи-
на", каза Бах.

Олимпиадата в японската столица
трябва да се проведе от 23 юли до 8 август
2021 г., след като беше отложена с 12 ме-
сеца заради пандемията от коронавирус.

Междувременно Международният оли-
мпийски комитет разпредели 100 милиона
долара от отделените 800 милиона долара
по програмата за подкрепа на олимпий-
ското движение в борбата с последствията
от кризата с COVID-19. "МОК вече е раз-
пределил 100 милиона долара по програ-
мата за подкрепа на олимпийското движе-
ние. Това е част от гласувания пакет от 800
милиона. 43 милиона долара бяха прехвър-
лени на международни федерации, а оста-
налата част - на националните олимпийски
комитети", каза Бах.

През май МОК отпусна 800 милиона дола-
ра за подкрепа на олимпийското движение.

Управителния съвет
на Българската феде-
рация по Волейбол
прекрати членството
на волейболните клу-
бове „Чорни“ в град
Брезник и „Струмска
слава“ в град Радомир.
И ако радомирци поч-
ти нямаха изяви в пос-

ледните години, то
брезничани редовно
участваха в третия
ешелон на волейболно-
то ни първенство.

Мотивът за прекра-
теното членство е „не-
съответствие на дей-
ността на същите с
разпоредбите на Закона

за физическото възпи-
тание и спорта
(ЗФВС)“. На общо 23
клуба в страната е
прекратено членство-
то с посочения по-горе
мотив.Това се случи
вчера на проведено засе-
дание на управителния
съвет на БФВолейбол.

Без волейбол в
Брезник и Радомир

ното първенство,
които се провеждат в
Бургас. Перничани над-
деляха над „Черно мо-

ре” с 3:1 ,като отстъ-
пиха само във втора-
та част с 18:25. В ос-
таналите превъзхож-

Знаят се вече точните
дати на Мондиал 2022

Точно две години след финала на Мондиал 2018 от ФИ-
ФА разкриха в подробности каква ще е програмата на
предстоящия Мондиал 2022 в Катар, който ще бъде пър-
вото световно първенство по футбол, което се провеж-
да през зимата.Турнирът ще се проведе между 21 ноември
и 18 декември 2022 година.Откриващият мач ще е на 60-
хилядния “Ал Байт Стейдиъм” в 13:00 часа местно време
или 12:00 часа българско време.Часовете, в които ще се
играят срещите от първите два кръга на груповата фа-
за, са 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 българско време, а в пос-
ледния кръг и елиминационната фаза часовете ще бъдат
17:00 и 21:00.Двубоят за третото място е предвиден за
17 декември на “Халифа Интернешънъл Стейдиъм”, а фи-
налът ще е ден по-късно на 80-хилядния “Лусаил Стей-
диъм” от 17 часа.Груповата фаза ще продължи 12 дни с 4
мача дневно (21 ноември - 2 декември), а стадионите ще са
осем на брой.Разпределението на двубоите по часове и
стадиони ще стане едва след изтеглянето на жребия на
първенството след последния квалификационнен кръг
през март 2022 година.

Водеща високопланиска база в източна Европа ВСК „Бел-
мекен“ отново приема спортисти от чужбина. На лагер в
комплекса дойдоха националите по биатлон на Гърция. Те
са първите чужденци, които се качват на Белмекен, след
извънредното положение в България заради коронавируса.
Гръцкият отбор е спазил всички изисквания на ММС за по-
сещение на базата. Сред тях са отрицателни резултати
на PCR тестове за коронавирус, както и подписване на дек-
ларации за спазване на всички противоемидемични мерки
по време на престоя им във ВСК „Белмекен“.В момента в
базата на подготовка са и националите по шорттрек, кън-
ки и бадминтон. Следващите спортисти от чужбина ще
дойдат на 29 юли. Те са атлет от Германия и отбор по ка-
рате от Сърбия. През август се чакат най-добрите биат-
лонисти и ски-бегачи на Русия.

По време на извънредното положение ВСК "Белмекен",
която е част от Национална спортна база ЕАД бяха напра-
вени редица подобрения, както в хотелската част, така и
в спортната инфраструктура.

Чуждите спортисти
се връщат на Белмекен

даха категорично и
спечелиха съответно
с 25:17, 25:15 и 25:14.
Така срещата с домаки-
ните от „Деа спорт”
има решителен харак-
тер за класирането
сред първите четири.
Бургазлии допусната
обрат след като пове-
доха с 2:0 на „Славия”
и отстъпиха с 2:3.
След мача старши-
треньорът на млади-
те пернишки волейбо-
листи Милен Богданов
заяви:”Чувстваме се
добре, момчетата са
много нахъсани за
следващия мач срещу
„Деа спорт”, който
може да ни изпрати
във финалната чет-
ворка. Радвам се на ху-
бавата победа, про-
тивникът ни от „Чер-
но море” е млад, много
перспективен, както
на всички отбори, и на

тях им липсва игрова
практика, загубен е иг-
ровия ритъм заради
прекъсването поради
пандемията. При нас
нещата са малко по-
различни, защото за
седем дни в квалифи-
кациите изиграхме
пет мача и сега се
чувстваме доста по-
комфортно. Иначе за-
почнахме много добре,
със силен сервис и
взехме частта без-
проблемно. Във вто-
рия гейм противни-
кът ни повече с 6 точ-
ки и не ни допусна да
ги доближим. През ос-
таналите двай гейма
играхме на ниво, имаме
и седем-.осем точко-
носни блокади, което
се оказа решаващо –
каза в заключение
старши-треньорът
на отбора Милен Бог-
данов.
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Безопасността на малчуганите на пътя - на вниманието на областната управа

КАКТО ВИНАГИ, ПРИ-
МЕРЪТ НА СТОЛИЧАНИ
СЕ ОКАЗА ЗАРАЗИТЕ-
ЛЕН. След София, много го-

леми български градове също излязоха
на протест с искане за оставки. Перник
позакъсня, а апелът на една дясна поли-
тическа сила заедно да защитим демок-
рацията и всички масово да излезем на
протест в подкрепа на борбата срещу
мафията и корупцията, не постигна чака-
ния ефект завчера. Под прозорците на
областната администрация наистина се
чуха викове за оставка на правителство-
то и Гешев, но човешкото присъствие бе
повече от рехаво. Мнозина обясняваха ,
че мнозинството перничани са на жълти-
те павета в столицата, където протестите
в защита на демокрацията вече седми-
ца са многохилядни. Дано да е истина,
иначе бездушието е плашещо. Трябва
ли нещо лично яко да ни разтърси, ка-
къвто бе случаят с тежкото безводие в
общината, за да реагираме по-катего-
рично? И още нещо - когато се организи-
ра подобна изява, насочена срещу дър-
жавната власт, нека е в час, в който има
кой да чуе протестиращите. Защото в 18
часа в сградата на областната админис-
трация са само дежурните охранители…

НЯМА ЛЪЖА, НЯМА ИЗМАМА -
ЛЕТНИТЕ ГОРЕЩИНИ НИ СЕ ОТРА-
ЗЯВАТ ПАГУБНО. Ставаме свидетели
на някакво човешко поведение, което
граничи с глупост. Скарват се двама мъ-
же за леко ПТП и единият нервак над-
расква яко возилото на опонента си. Та-
кава е случката, станала в Перник тия
дни. Е, дали го е убедил  в правотата си,
е повече от съмнително, след като потър-
певшия се е ожалил в полицията. Сега
виновникът не само ще трябва да плати
щетата, щото мерцедесът наистина яко е
издран, но и ще има да пише в първо ра-
йонно защо и как е решавал един спор
по подобен тъп начин. Дано все пак не се
стигне и до съд, че работата ще стане
още по-дебела.

КОГАТО ПРОЧЕТЕШ В ПОЛИЦЕЙ-
СКИЯ БЮЛЕТИН ЗА КРАЖБА НА
ТОК, вече наистина ти става смешно. И
тъжно за наивника, решил, че ще изма-
ми и служители на реда, и представите-
лите на енергоразпределителното дру-
жество. Няма тарикатлък, който да не им
е известен. И пипват бързо тарикатът. На
него пък евтината ел.енергия му излиза
солена. Така не само става за смях, ами
и го пращат на съд, та гяволъкът му из-
лиза през носа.

Потрошени стъкла на кола
след спор заради леко ПТП

Любомира ПЕЛОВА
Досъдебно производство за хулиганство

е започнато от служители на пернишкото
Първо районно управление на МВР.

В сряда, около обяд на тел. 112 е пода-
ден сигнал за счупен прозорец на лек ав-
томобил "Форд Фокус". Инцидентът е ста-
нал на улица "Струма", до моста със ста-
туите. Стъклото е счупено от 34-годишен
перничанин. Изяснено е, че предния ден
собственикът на форда и бащата на 34-го-
дишният мъж имали лек пътен инцидент,
което най-вероятно е предизвикало агре-
сията.

Работата по документиране на случая
продължава.

Изложба "Лято" в
галерия "Кракра"

Светла ЙОРДАНОВА
16 пер-

н и ш к и
х у д о ж -
н и ц и
п р е д -
с т а в я т
с в о и
творби в
о б щ а т а
х у д о -
жестве-
на из-
л о ж б а ,
нарече-
н а
" Л я т о " .
Тя бе от-
к р и т а
вчера в
галерия
" К р а к -
ра" и ще
продължи до септември. Това е последна-
та изложба от творческия сезон на гале-
риите в Перник. В сборната изложба са
представени творби от всички жанрове на
изкуството- акварел, маслена живопис,
смесени техники, акрил, текстил, пластика.

Галериите в Перник ще бъдат отворени
през лятото. В ХГ "Любен Гайдаров" може
да се види изложбата "Натюрморт" с кар-
тини от фонда на галерията. През месец
юни там бе направен летен пленер за де-
ца. Те имаха възможност да харесат някоя
от изложените картини и да направят своя
интерпретация. В семинара се включиха
деца от "Ателието" при галерията с ръко-
водител Снежана Велинова, както и други
желаещи.

Пред Темида възрастен
крадец на ток от Земен

Любомира ПЕЛОВА
Възрастен

земенчанин
отива на съд
за кражба на
ток.

На 18 май
тази година
с л у ж и т е л и
на радомир-
ското районно управление на МВР и пред-
ставители на електроразпределителното
дружество проверили къща в Земен. Кон-
статирано е неправомерно присъединяване
към електрическата мрежа. В рамките на
разследването е установено, че неправо-
мерните действия са осъществени от 66-го-
дишен местен жител.

Привлечен е като обвиняем по чл. 234
"в", ал. 1 от Наказателния кодекс и му е на-
ложена мярка за неотклонение "подпис-
ка". Законът предвижда до 5 години лиша-
ване от свобода и глоба до 15 хиляди лева.

Любомира ПЕЛОВА
Държавна агенция

"Безопасност на дви-
жението по пътища-
та" (ДАБДП) предста-
ви в областна адми-
нистрация Перник
проект на площадка за
игра и обучение на де-
ца.

Инициативата беше
обсъдена на заседание-
то на Областната ко-
мисия по безопасност
на движението по пъ-
тищата.

Към момента много
детски градини и учи-
лища са обособили та-
кива места, на които
провеждат практи-
ческо обучение. За да
бъдат подпомогнати
и останалите да го

направят ДАБДП раз-
работи типов
проект, който би мо-
гъл да се реализира в
различни размери. То-
ва ще им спести средс-
тва и време за възла-
гане на проектиране.

"Формата, размери-
те и съдържанието са
умален размер на кому-
никационна мрежа от
училище, паркинг, ули-
ци, кръстовища и ве-
лосипедна алея, запъл-
нени с вертикална сиг-
нализация (пътни зна-
ци и светофари) и хо-
ризонтална маркиров-
ка. Площта за разпола-
гане на проектното
предложение е 1200 кв.
м - дължина 48 м и ши-
рина 25 м, но размери-

Гастрольор ще отговаря за кражба
Любомира ПЕЛОВА

Апаш гастрольор
ще се изправи пред съда
за кражба, съобщиха от
полицията.

На 14 април тази го-
дина е извършена краж-
ба от къща в трънско-
то с. Лешниковци, собс-
твеност на 74-годишен
столичанин. След пода-

дения сигнал служите-
ли от РУ - Трън задържа-
ли на място четирима
човека и товарен авто-
мобил "УАЗ", на който
били натоварени краде-
ните вещи. В рамките
на започнатото досъ-
дебно производство и
проведените множес-
тво действия по раз-

те в предложената
разработка са избрани
условно и могат да бъ-
дат променяни съоб-
разно конкретната си-
туация. За целта към
проекта е приложена и
електронна таблица, с
помощта на която да
се преоразмерява въз
основа на външни раз-
мери по дължина и ши-
рина", сподели Марта
Петрова - директор
на Дирекция "Страте-
гии, анализ и оценка" в
ДАБДП.

В рамките на заседа-
нието беше докладва-
но изпълнението на
областната план -
програма за 2020 г. от
членовете на Комисия-
та.

Поредна акция в Перник срещу
разпространението на наркотици
Любомира ПЕЛОВА

Перничанин е задър-
жан при акция на поли-
цията срещу употре-
бата и разпростране-
нието на наркотици.

27-годишен, крими-
нално проявен е за-
държан в сряда от
служители на сектор
"Противодействие на
криминалната прес-
тъпност" при ОДМВР

- Перник. Белезниците
щракнали около ръце-
те на мъжа във входа
на блока в който жи-
вее. След направения
му личен обиск, у него
са намерени и иззети
две пликчета, съдър-
жащи суха зелена лис-
тна маса с тегло мал-
ко над 21 грама. Тес-
тът установил, че
това е марихуана. На-

ложена му е полицей-
ска мярка за срок до
24 часа. Познат е на
полицията с нарко-
тични вещества и е
осъждан за подобно
престъпление.

Започнато е досъ-
дебно производство
под надзора на проку-
ратурата и дей-
ствията по разслед-
ването продължават.

следването е привлечен
като обвиняем 30-годи-
шен от село Долно Ози-
рово, община Вършец.
Мъжът е задържан,
след като се е укривал и
е бил обявен за издирва-
не.

Работата продължа-
ва съвместно с проку-
ратурата.

И омбудсманът поиска проверка
на сигналите за полицейско насилие
Любомира ПЕЛОВА

Омбудсманът Диана
Ковачева изпрати пре-
поръка до вътрешния
министър Младен Ма-
ринов, с която поиска
задълбочено, безприс-
трастно и ефективно
разследване на сигнали-
те, в които се твърди
за неправомерно упраж-
нена сила от полицей-
ски служители при за-
държането на протес-
та в центъра на гр. Со-

фия на двамата граж-
дани -Евгени Марчев и
Димитър Педев, съоб-
щиха от пресцентъра
на омбудсмана. СДВР с
призив към протести-
ращите да не се подда-
ват на провокации.
"Обръщам се към Вас
по повод разпростра-
нените в медиите кад-
ри и получена жалба до
институцията, от
които е видно, че по
време на протеста на

10.07.2020г. в столица-
та, спрямо граждани
има съмнения за непра-
вомерно употребена
физическа сила от
страна на органите на
полицията. Особено
обезпокоителни са пуб-
ликуваните видеома-
териали, на които се
вижда как голям брой
полицейски служители
упражняват физическа
сила", пише омбудсма-
нът
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